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  إسرتاجتية احلزام والطريق الصينية اجلديدة وإفريقيا

  

  ملياء مخلو��، باحثة دكتوراه،                                                                                               

  �لية العلوم السياسية والعالقات الدولية،                                                                                 

  ، ا��زائر3جامعة ا��زائر                                                                                                  

 امللخص

تعترب إسرتاجتية البناء املشرتك للحزام اإلقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي 

ساسي للسياسة الصينية  احملرك األ "حزام واحد طريق واحد"إسرتاجتية  والعشرين  أو املعروف إختصارا �سم

السلمية عاليا على أساس �ريخ   إىل رفع راية التنمية �دف، حيث داخليا وللدبلوماسية الصينية خارجيا

، أسيا، أورو�لقارات الثالثة "يف ا اكة التعاون االقتصادي بني الدولاملبادرة إىل شر و  ،طريق احلرير القدمي

املصلحة املشرتكة ورابطة يف سبيل البناء املشرتك لرابطة  احلزام والطريق"،عها على طول "إفريقيا" اليت تقط

االقتصادي  املشرتك ورابطة املسؤولية املشرتكة واليت تتمثل يف الثقة السياسية املتبادلة واالندماجاملصري 

 والتسامح الثقايف. 

، فإن رمسي بشكلالصني اجلديد "احلزام والطريق"  إسرتاتيجية تبنتالعديد من الدول اإلفريقية   أنومبا 

  وموقع القارة اإلفريقية فيها.ضمون اإلسرتاتيجية اجلديدة  للصني هذا البحث يناقش م

    ت املفتاحية :الكلما  

  التحتية.البنية  التعاون اإلقتصادي  - إفريقيا  -  التنمية السلمية - إسرتاجتية احلزام والطريق -الصني  

Abstract: 

The joint construction stratergy of economic belt for the Silk Road and 
Maritime Silk Roadof the 21st century which is knoun briefly as "One belt road 
project" is considered as the main engine to the Chinese policy internally and 
the Chinese diplomacy externally. 

Indeedit is aimed to raise the banner of peaceful devolopment  high on 
the basis of history of ancient silk road and the partenrshipconcerning 
economic cooperation between countries in three continents Africa .Asia and 
Europe travels along the belt route seeking on the joint  construction of  
common interest.as well as association bond of common destiny and common 
responibility which is represented in  three aspects mutual politial trust 
economic integration and cultural to lerance. 
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Since many African countries have adopted the China’s new stratergy belt and 
road this research discusses the content of this new strategy and location where 
the African continent 

Keywords: 

China - stratergy belt and road - peaceful devolopment – Africa - economic 
cooperation -  Infrastructure. 

  مقدمة:

هناك العديد من املؤشرات والعوامل يف املرحلة الراهنة اليت تشري وبقوة �ن الصني أصبحت قطبا عامليا 

يجي ، وهذه املكانة جتسدت حبكم موقعها اإلسرتاتسرتاجتية والسياسية واإلقتصاديةيف العديد من ا�االت اإل

هيك عن كثافتها السكانية ، �تفاعالت الدوليةودورها احملوري يف الرتتيبات والواجليوبوليتيكي واإلقتصادي، 

و التحديث وإرثها ومؤسسا�ا العسكرية املتجهة حن ،يف العاملومعدالت منوها اإلقتصادي األعلى ، العالية

وصلت إىل مرحلة  قايف الكبري. ونتيجة طبيعية هلذه املؤشرات والعوامل فإن الصنياحلضاري والتارخيي والث

ة �دف تعزيز التنمية ت يف تبين وطرح املبادرات واإلسرتاجتيات اإلقليمية منها  أوالدوليك القدرة واإلمكا�إمتال

، وحتمل مسؤوليات دولية حقيقية، وهنا طرحت الصني احلها املتعددةاإلقتصادية، وضمان أمنها القومي ومص

للحزام اإلقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين  "البناء املشرتكإسرتاجتية "

التنمية إسرتاجتية ترفع راية  -جيو إقتصادية   وهي إسرتاجتية حزام واحد، طريق واحد"،املعروفة إختصارا �سم "

يف  االقتصادي بني الدول، واملبادرة إىل شراكة التعاون ى أساس �ريخ طريق احلرير القدميالسلمية عاليا عل

يف سبيل البناء املشرتك إفريقيا" اليت تقطعها  على طول "احلزام والطريق"، ، ات الثالثة  "أسيا، أورو�القار 

لرابطة املصلحة املشرتكة ورابطة املصري  املشرتك ورابطة املسؤولية املشرتكة واليت تتمثل يف الثقة السياسية املتبادلة 

 واالندماج  االقتصادي والتسامح الثقايف. 

 بشكل رمسي، فإن "احلزام والطريق" ةالصني اجلديد إسرتاتيجية العديد من الدول اإلفريقية تبنت أنومبا 

بشكل أساس يف حماولة فهم  مرتكزات وأهداف اإلسرتاتيجية  الصينية  اجلديدة  تكمن أمهية هذا الدراسة

  سياق تطور السياسة  االقتصادية للصني يف إفريقيا . ها يفموقع القارة اإلفريقية في وتبيان
  

هي مضامني  : ماالتساؤالت التاليةولة لتقدمي إجابة على الدراسة حماا سبق جيعل من هذه وم

هي خمتلف   وما ؟للقرن احلادي والعشرين وما موقع القارة اإلفريقية فيها الصينيةاحلزام والطريق  إسرتاتيجية

  .؟اليت تواجهها واملعوقات التحد�ت



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017مجلة مدارات سياسية                                             عدد د�سم�� 

 

176 
 

األسئلة ستنطلق الدراسة من فرضية أساسية، وهي أن مساعي الصني الدائمة  ولإلجابة عن هذه

حنو بناء  العديد من  أسواق جديدة القتصادها املتنامي سيدفع بكني لتأمني موارد الطاقة واحلصول على

مناطق ملية مع العديد من وطرح العديد من االسرتاتيجيات اإلقليمية والعا ،التحالفات االقتصادية والعسكرية

حيتاجها من املوارد الطاقوية واملعدنية اليت  نتيجة ملا متلكه القارة اإلفريقية العامل خصوصا القارة اإلفريقية وذلك

  االقتصاد الصيين املتنامي.

ديد خصائص وسيتم يف هذه الدراسة االستعانة �ملنهج الوصفي التحليلي  الذي يقوم  على أساس حت

ع وفق كما سيتم  تناول املوضو   ، والتعرف على حقيقتها يف الواقع،ا�ا واجتاها�االظاهرة ووصف طبيعتها وأسب

املسائل اإلفريقية لرتكيزها على  - بصفتها إطارا نظر� يفسر العالقات الصينيةمقاربة االعتماد املتبادل، 

  والدول اإلفريقية. كمحرك لعالقات التعاون بني الصني   االقتصادية

، يعاجل احملور الة مادة موزعة على ثالثة حماورالتساؤالت السابقة، تستعرض هذه املقيف حماولة ملعاجلة 

ة،  اخللفية التارخيي(حيث يستعرض  احلزام والطريق الصينية للقرن احلادي والعشرين؛ إسرتاتيجيةمضمون األول 

ة اإلفريقية يف هذه ليحدد احملور الثاين موقع القار  ) ... األدوات، األهداف، ونطاقها اإلسرتاتيجيةمقومات 

وثيقة سياسيات الصني جتاه ، ، حيث يعاجل هذا احملور البعد التارخيي للعالقات الصينية اإلفريقيةاإلسرتاتيجية

االقتصادية للصني السياسة  تطور احلزام والطريق يف سياق إسرتاتيجية�إلضافة إىل  2006جانفي  12إفريقيا 

احلزام والطريق  إسرتاتيجيةتواجه اليت واملعوقات  التحد�ت الثالث خمتلف فيما يعاجل احملور، القارة اإلفريقية جتاه

 ة �لبيئتني اإلقليمية والدولية.الداخلية للصني أو تلك املتعلق الصينية املرتبطة �لبيئية

 احلزام والطريق الصينية للقرن احلادي والعشرين إسرتاتيجية: مضمون احملور األول

  طريق احلرير اجلديد  /طريق احلرير القدمي  :أوال

�رخييا يرجع طريق احلرير إىل القرن الثاين ق.م ومسى بذلك الحتكار الصني وقتها صناعة احلرير 

ن الطرق املرتابطة تسلكه مواستخدامه كهدا� يف العالقات الدبلوماسية، وكان هذا الطريق عبارة عن جمموعة 

وأسيا الصغرى وأورو�،  �دف نقل البضائع التجارية بني الصني وأسيا الوسطى وبالد الفرس والعرب  القوافل

طريق احلرير يلعب دورا  وظل ،احلرير واخلزف والزجاج واألحجار الكرمية والتوابلهم هذه البضائع وكان من أ

حىت القرن السادس عشر ب واحلضارات اليت مير �ا عربها هاما يف التبادل التجاري والثقايف بني الشعو 

اليت ازدهرت  ي طريق حبري عبارة عن جمموعة من الطرق التجارية البحريةوواكب هذا الطريق الرب  ،1امليالدي

                                                           
، ص 2017، 171األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،ع  ،جملة شؤون عربية �لة حممد أمحد جرب، "طريق احلرير ......اسرتاتيجية القوة الناعمة"، - 1

  .    162 – 161ص.
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، وينقل من  الصني ومناطق يف أسيا وإفريقياريق البحري يربط بنيتزامنا مع طريق احلرير الربي، وكان هذا الط

  1...واملشغوالت املعدنية.. خالله سلع جتارية أخرى أشهرها التوابل واملنسوجات

اسرتاتيجيا غري  اقتصاد�مشروعا  "شي جني بينغ"طلق الرئيس الصيين ، أ2013ويف خريف عام 

االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي  "البناء املشرتك للحزاممسبوق، وهو مشروع 

، حيث وصفه الرئيس عليه  العديد من التوصيفات وقد أطلقت، 2احلزام والطريق"" �سماملعروف  والعشرين"

الذي سيبدأ عصرا جديدا وذهبيا من العوملة مع مطلع األلفية  "مشروع القرن"نفسه �نه  "شي جني بينغ"

 3. "خطة مارشال صينية"ما وصفته صحيفة وول سرتيت جور�ل �نه اجلديدة، ك

، فقد سبقه رئيس الوزراء الصيين أول من أطلق املبادرة "بينغ شي جني"ومل يكن الرئيس الصيين  

، وكانت الفكرة قد راودت 1994بعشرة اعوام  خالل جولة له يف  دول أسيا الوسطى عام  "يل بنغ"األسبق 

ول أسيا الوسطى ، �دف تعزيز التعاون بني بالده ود1997 " سنةهاشيموتو"اليا�ين أيضا رئيس الوزراء 

ر مواصالت"  "ممفكرة  2002عام أيضا اهلند وطرحت ا إىل تنمية دولية وسريعة، وجنوب القوقاز والوصول �

ما عرف  2009عام  فقد اقرتح  األورويب االحتاد أما جنوب يربط اهلند بروسيا عرب إيران والقوقاز،  –مشال 

�سم "طريق احلرير اجلديد" ملد خط أ�بيب ينقل الغاز من أسيا إىل أورو� �دف تقليل االعتماد على الغاز 

طريق احلرير اجلديدة اليت �دف  إسرتاتيجية 2011يف عام  يةاألمريكاقرتحت الوال�ت املتحدة  فيما الروسي،

ومجهور�ت أسيا الوسطى ودول  التعاون االقتصادي بني أفغانستانإىل بناء شبكة خطوط حديدية لتعزيز 

الوطنية �ئب رئيس اهليئة  "شو شن دا"،، لكن الرؤية األكثر وضوحا تولدت من بنات أفكار 4جنوب أسيا

، الذي قدمها كمقرتح لوزارة التجارة الصينية حتت عنوان "خطة مارشال الصينية" يف الصنيالعامة للضرائب 

الدول األوروبية يف إعادة  ملساعدة "جورج مارشال"األمريكي مقتبسا االسم من املبادرة املعروفة لوزير اخلارجية 

 األزمةكرد صيين على   "شو"مبادرة   إعمار ما دمرته احلرب العاملية الثانية وبناء اقتصادا�ا من جديد  وجاءت

، تقوم الفكرة  على استخدام االحتياطي االسرتاتيجي الصيين 2008املالية والركود االقتصادي العاملي عام 

ليتم  ، 5من العملة ملنح قروض إىل الدول النامية، تستخدم لبناء مشاريع تنفذها شركات صينية يف تلك الدول

                                                           
  .    162 – 161، ص ص.مرجع سابق�لة حممد أمحد جرب،  - 1

املستقبلية حيث سرتتبط وتعتمد على وسائل  واألهداففقد تضمنت اخلطط   إسرتاتيجيةحتولت من كو�ا مبادرة إىل  احلزام والطريقإن مبادرة  - 2

واملصاحل العليا للبلد ، انظر  �هر مردان  األهدافمتعددة ومن مث تنفيذ اخلطط وترمجتها، ليتم فيما بعد تقوميها وتقيمها يف سبيل تطابقها  وآليات أدواتو 

،  20) 16 (،  67،عاإلسرتاتيجية، مركز الدراسات  جملة دراسات دوليةمضخور، "اسرتاتيجية احلزام والطريق الصينية للقرن احلادي والعشرين"، 

  .189ص

 80، ع  )2017 (، مركز دراسات الشرق األوسط،  جملة دراسات شرق أوسطيةحممد محيشي ، "العامل العريب ومشروع احلزام والطريق الصيين "،   - 3

  .53ص 

  .193، ص مرجع سابق�هر مردان مضخور،    - 4

  3، ص )7201ماي 11 (،سلسلة تقارير مركز اجلزيرة للدراسات عزت شحرور، "مبادرة احلزام والطريق رؤية نقدية" ، - 5
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بعد سلسلة من النقاشات وجلسات العصف الذهين يف أروقة مراكز البحث وأوعية  الفكرة تطويربعدها 

  احلزام والطريق". إسرتاتيجية" ذلكالفكر احلزبية واحلكومية الصينية  لتصبح بعد 

  :اإلسرتاتيجيةنطاق مقومات و  :�نيا

الصينية اجلديدة للقرن احلادي والعشرين بعدد من املقومات املهمة  احلزام والطريق  إسرتاتيجيةتتسم 

  كالتايل: 

لتعاون اإلقليمي، مبعىن  أ�ا تقوم على فلسفة  تتجاوز املفهوم اجلغرايف التقليدي الضيق ملشروعات ا -

، بل العكس م جغرايف واحدتستند  إىل تعريف جغرايف وجيو سياسي مغلق يقصرها على إقلي ال

وأكرب عدد من دت املبادرة مند البداية إىل نطاق جغرايف يضم أكرب عدد من الدول، فقد استن

 .شرق األوسط إفريقيا، وسط أورو�جنوب شرق أسيا، وسط أسيا، ال شرق أسيا،( األقاليم اجلغرافية

النامية  مهية خاصة �لنسبة لالقتصاد�ت، ما يعطيها أعلى الربط بني التجارة والتنمية أ�ا تقوم -

 والناشئة.

 اإلسرتاتيجيةالالزم لتطبيق يتعلق وجود عدد من املؤسسات املالية املهمة الداعمة لتوفري التمويل  -

مشروعات البنية التحتية حيث جند صندوق طريق احلرير، البنك األسيوي لتنمية البنية  خاصة

 1األساسية....

بشق الطرق ومد سكك احلديد  الصينية مشاريع تنموية هائلة ومتنوعة تتعلق جيةاإلسرتاتيكما تتضمن 

والبحري واجلوي واملمرات العابرة للحدود للطاقة وبناء املنشآت األساسية لضمان سالسة الشحن الربي 

 نشاءملعلومايت" إطريق احلرير اـ "ب وشبكات االتصال اليت تسمى مناطق ، إضافة إىل توصيل كابالتالكهر�ئية

وتنمية األعمال التجارية اإللكرتونية العابرة للحدود  ة لتنشيط التجارة متعددة األطرافمناطق التجارة احلر 

ناخي على التنوع البيولوجي ومواجهة التغري امل ويف احلفاظطوير الطاقات النظيفة واملتجددة والتعاون يف ت

  2."طريق احلرير األخضرواالحتباس احلراري  لبناء "
 

من سكان % 63 شملكما تدولة   �100كثر من ا فيما يتعلق بنطاق ومسار اإلسرتاجتية فإ�ا متر أم

وتنطوي 3،وربع مبيعات الصني يف العامل من سلع وخدمات الناتج احمللي اإلمجايل العامليمن  % 29العامل، و

   :هي مخس طرق رئيسية، ثالثة برية وطريقان حبر�نعلى 

                                                           
،  2اهليئة العامة لالستعالمات، ع. جملة أفاق أسيوية ،حممد فايز فرحات ، "مصر والتوجه شرقا املقومات وشروط النجاح"،   - 1

 .33-32،ص ص )24/12/2017(

  نقال عن الرابط :، ) 2017 /05 /12(شوي تشينغ قوه، "ماذا تعين مبادرة احلزام والطريق الصينية �لنسبة للعرب"،  - 2

05/12/content_40801009.htm-http://arabic.china.org.cn/txt/2017  
  .162 .، صمرجع سابق�لة حممد امحد جرب ،  - 3
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 مرورا بسيبري� جنوب روسيا حنو حبر البلطيق. أورو�ومتتد من الصني إىل  :طريق احلرير الشمالية -

ومتتد من الصني عرب أسيا الوسطى مرورا بغريان وشبه اجلزيرة العربية وصوال  :طريق احلرير الوسطى -

 حنو أورو�.

 ومتتد من الصني جنوب أسيا وصوال إىل اهلند. :طريق احلرير اجلنوبية -

ومتتد من حبر الصني حنو احمليط اهلندي مرورا ببحر العريب والبحر األمحر  :بيةالطريق البحرية الغر  -

 وصوال إىل البحر املتوسط.

 .1ومتتد من حبر الصني اجلنويب حنو جنوب احمليط اهلادي :الطريق البحرية اجلنوبية -

والنقل يف كة التجارة كما ميكن تقدمي احلزام والطريق كشبكة من ستة ممرات اقتصادية تشكل معا شب

وراسيا وترسي أساسا متينا للخطط واالسرتاتيجيات التنموية اإلقليمية والعاملية، تتمثل هذه مجيع أحناء وأ

  املمرات يف اجلسر القاري األوراسي اجلديد:

  روسيا - منغوليا –ممر الصني 

  غرب أسيا. - أسيا الوسطى –ممر الصني 

  شبه اجلزيرة اهلندية. –ممر الصني 

  كستان. –ممر الصني� 

  ميامنار.–اهلند –الصني  –ممر بنغالديش  

  احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري إسرتاتيجية: 01الشكل رقم 
 

  
  -بكني  –املصدر: وكالة األنباء شينخوا 

 

                                                           
  56.ص، مرجع سابق مد محيشي،حم - 1
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  :احلزام والطريق الصينية اجلديدة  إسرتاتيجيةأدوات �لثا: 

البحث اإلعالم ووسائل اإلعالم والشركات اململوكة  الدولة ومراكزتعترب كافة أجهزة احلزب ومؤسسات 

للبنية التحتية،  األسيويبنك االستثمار للدولة أدوات هامة  لدراسة املبادرة والرتويج هلا داخليا وخارجيا، يعترب 

 ألدواتاوتوفري الدعم الشعيب أهم  إىل مسامهات الصني صندوق طريق احلرير �إلضافة صندوق دول بريكسو

يتوىل البنك األسيوي لالستثمار يف البىن التحتية مهمة متويل و 1 لية لضمان جناح ومتويل املبادرة،املا واألذرع

،  فيما يتوىل صندوق  طريق احلرير  مهمة متويل املشاريع اليت ستستفيد  لبىن التحتية يف البلدان الناميةمشاريع ا

بنك جمموعة  الربيكس للتنمية فيتوىل مهمة توفري قروض تنموية يف  أمامنها الدول املطلة على احلزام والطريق، 

  . 2االقتصادات النامية
  

دان املشاركة يف مليار دوالر يف البل 50استثمرت الصني ما يربو على يف إطار هذا املشروع اجلديد 

، وحققت  الدول اون اقتصادي وجتاري يف هذهمنطقة تع 56شركات صينية ببناء إمجايل  املبادرة، وقامت

  ألف فرصة عمل حملية. 180ن العائدات الضريبية، ووفرت مليار دوالر م 1.1حوايل 

دولة  على طول منطقة احلزام والطريق يف  43مليار دوالر يف  2.95واستثمرت الشركات الصينية  

 9%ـة مقارنة بمن إمجايل االستثمارات اخلارجي  %14,4فقط، أي ما  يعادل  2017الربع األول من العام 

مليار،  2أكثر من  األطرافملتعدد  ، وبلغ إمجايل قروض البنك االئتماين ا2016يف الفرتة نفسها من العام  

مليار  913يل  بني الصني والدول الواقعة على طول احلزام والطريق حوا بينما بلغت قيمة صفقات التجارة

  3تجارة الصينية أي أكثر من ربع إمجايل قيمة ال ،2016دوالر يف عام 

  :احلزام  والطريق الصينية اتيجيةإسرت  أهداف :رابعا

واملبادئ اخلمسة للتعايش السلمي   املتحدة األممعلى مبادئ وميثاق  تقوم مبادرة  احلزام والطريق 

، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، ة، وسالمة األراضي وعدم االعتداءكاالحرتام املتبادل للسيادة الوطني

على التنسيق السياسي بني الدول وتعزيز التواصل واحلوار والتجارة دون عوائق  كما يرتكز،  واملنفعة املتبادلة

 األهدافاحلزام والطريق إىل حتقيق  مجلة من  يهدف مشروعو ، 4لتهيئة الظروف  الالزمة  للتنمية االقتصادية

  : يلي اليت ميكن رصدها يف ما
  

                                                           
 4، ص، مرجع سابقشحرورعزت  - 1

 62 ، صمرجع سابق ، حممد محيشي - 2

  4، ص مرجع سابقعزت شحرور ،  - 3

 

  
  3، صنفس املرجع  - 4
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فرتكيز النشاط االقتصادي  ،املتنامية بني شرق الصني وغر�ا الفجوة التنمويةالقضاء على  . 1

ا يف توليد قيود واختناقات تتعلق تصادية اخلاصة يف الشرق، كان سببيف املدن واملناطق االق

الشامل الذي حتتاج إليه �مدادات الطاقة والبيئة، وتعّوق قدرة الصني على حتقيق النمو املستدام 

 اإلسرتاتيجيةو�مل احلكومة الصينية يف أن تعمل  ،ت الدخل املرتفعمكانة الدولة ذا الكتساب

لة القادمة على حتويل مناطق غرب الصني وجنوب غر�ا، إىل منطلقات حتريك للمرحاجلديدة 

وهذا ما بدأت بتنفيذه منذ فرتة من خالل إنشاء املدن واملصانع واملطارات  ،من التنمية يف البالد

حلديد واملتاحف واملعارض واألسواق التجارية الواسعة يف غرب البالد. والطرق السريعة وسكك ا

�زاحة بعض اجلبال احمليطة �ا وحتويلها  "النزو"مدينة ، جرى توسيع مثال "غانز"مقاطعة ففي 

ا جلعلها حمطة أساسية على طريق ي الصاحلة لالستثمار فيها، متهيدإىل مسطحات وز�دة األراض

 1احلرير حنو الغرب.

يث يوفر املشروع فرصة حاملتسارعة يف الصني،  لبية متطلبات التنمية االقتصاديةت . 2

ديد ساسية كمواد البناء واحلتزايد يف اإلنتاج يف الصناعات األملعاجلة مشكلة الفيض امل إسرتاتيجية

و�لتايل ينتظر  أن يساعد املشروع يف حتسني معدالت النمو يف والصلب وبناء السفن وغريها، 

مام واستكشاف فرص تنموية جديدة أالصادرات الصينية، واحملافظة على معدالت التشغيل، 

 األزمات أماممام االقتصاد العاملي املنكشف �ستمرار ت الدول املنخرطة يف املشروع ، أاقتصاد�

 .2008املالية كما حدث يف خريف 

تطوير وتشبيك منشآت البىن التحتية للدول املنخرطة، مبا يف ذلك  شبكات النقل الربي  . 3

وشبكات النقل الشحن  ،)، اجلسور، سكك احلديد، القطارات فائقة السرعةالطرق السريعة (

، خطوط  الطريان، وشبكات االتصاالت، وشبكات اإلنرتنت، وشبكات نقل )املوانئ (البحري 

شبكات النقل العابرة  للحدود، واهلدف من  أمناطمبختلف أشكاهلا، وغريها من  املوارد الطاقوية

 .2تطوير هذه   الشبكات هو  تسهيل وتسريع عمليات  النقل عرب احلدود وخفض تكاليفها

حركة البضائع واخلدمات واالستثمارات سعيا  أمامالتدرجيية للحواجز العمل على اإلزالة   . 4

وغري  (حنو  بناء مناطق حرة للتبادل واالستثمار، وتسهيل اإلجراءات اجلمركية وغري اجلمركية 

  الربية الثالثة والطريق البحري، عالوة على ذلك األحزمةطول مسارات طرق  ، على)اجلمركية 

منظومة معايري العمل وشهادات املنشأ ومحاية  على املدى الطويل، إىل توحيد اإلسرتاتيجية�دف 

                                                           
  1،  ص )2016أفريل (، 370، عجملة اجليش اللبناين، ير اجلديد حزام واحد وطريق واحد"امحد علو،  "الصني وطريق احلر   -1

  60، ص ،مرجع سابقحممد محشي،   - 2
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امللكية الفكرية والتحكيم التجاري ومحاية البيئة، فضال عن إقامة مشروعات التعاون يف جماالت 

 1البحث العلمي والتطوير اإلنتاج  والتسويق.

  

من خالل طرق الشحن لطاقة ، تعزيز أمن االوطين الصيين االقتصادية األمن محاي . 5

 .البديلة

، والتطرف الديين، يف الداخل واخلارج واالنفصاليةالشرور الثالثة أي اإلرهاب  مكافحة . 6

 خالل التنمية االقتصادية وإعادة توزيع الثروة . من

دويل  نظاموبناء  األمريكيةاحلد من املكائد اجليوسياسية اليت تقودها الوال�ت املتحدة  . 7

 2لوطنية الشاملة للصني وقو�ا الناعمة .جديد يعزز القوة ا

اب وترويج كادميي ووفود الشب، ومنح التعليم والتبادل األ)احلضاري(تعزيز التبادل الثقايف و . 8

 3وغريها على أطراف احلزام والطريق. السياحة ومحاية البيئة

التشاور على يرتكز على ليمي يف القرن احلادي والعشرين، تقدمي منوذج جديد للتعاون اإلق . 9

كمشروع وز فكرة كونه مشروع مساعدات فقط  نطاق واسع، وتقاسم املنافع ككل كما يتجا

 4مارشال .

احلزام والطريق الصينية  هي قلب السياسة اخلارجية الصينية يف ظل وجود الرئيس   إسرتاتيجيةإن 

 يفيكمن يف رغبة الصني  اتيجيةاإلسرت لذا فإن البعد اجليو اسرتاتيجي هلذه  "شي جني بينغ"الصيين احلايل 

من اجلوار  نويب  فضال عن املشاكل املتأتيةتعزيز االستقرار والثقة  السياسية إقليميا مع دول اجلوار الشرقي  واجل

 منالنظام الدويل واالنتقال به  تغيري منطية إىلالغريب واألهم  من الناحية اجليو إسرتاجتية هو مسعى الصني 

  �5يمن  عليه الوال�ت املتحدة األمريكية إىل نظام عاملي متعدد األقطاب. نظام

  الصينية للقرن احلادي والعشرين  احلزام والطريق إسرتاتيجيةيف  موقع إفريقيا :احملور الثاين

  نبذة �رخيية عن العالقات الصينية اإلفريقية   :أوال

املتشا�ة وأ�م متتاز العالقات الصينية اإلفريقية �التساع والعمق، وهي قائمة أساسا على قاعدة املعا�ة 

، ولعل جذور  هذه العالقة ترجع يف العصر احلديث إىل الروابط املشرتكة اليت مجعت الصني الشدة يف املاضي

                                                           

 الرابط التايل: نقال عن  ،)20/05/2017( العرب"،مسري سعيفان، الصني، "مشروع احلزام والطريق ودور  - 1

www.alaraby.co.uk/opinion///:http 
، 461ع ،، مركز دراسات الوحدة العربيةجملة املستقبل العريباحملتملة عربيا ، �صر التميمي، صعود الصني: املصاحل اجلوهرية لبكني والتداعيات  - 2

  79، ص )2017 جويلية (

 .مرجع سابقمسري سعيفان،   - 3
4 Wang Yiwei:." The Belt And The Road Initiative ".(china: new world press.2016).p 27 

  200ص ، مرجع سابق �هر مردان مضخور، - 4
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ات القرن املاضي على بناء جسور يوسبعين اتيتينتركز يف فرتة سقد  ، فاالهتمام  الصيين �فريقيامع األفارقة

اهليمنة االستعمارية والتخلص من ، 1التضامن العقائدي مع البلدان النامية األخرى لتعزيز الشيوعية الصينية

، كما أنشأت مشاريع بناء كبرية مية �ألسلحة حملاربة  االستعماردعمت الصني احلركات القو  ، فقد2واإلمرب�يل

القارة وقدمت منحا دراسية للطالب األفارقة  على إرسال فرق طبية إىل "�زارا" وعملتمثل سكة حديد 

  للدراسة يف الصني.

ة �ج الصني أكثر براغماتي يا، وأصبحات القرن العشرين، فقد تغيري ت العالقة تدرجيييف تسعين أما

الصيين بشكل   االقتصادتوسع به   %7ولوية �لنسبة هلا، وبنمو سنوي قدره ذات أ االقتصاديةوكانت التنمية 

قارة الن توسع أفاقها مع ملوارد الطبيعية أوىل إهتماما�ا، حيث كان على الصني أكبري، وأصبح احلصول على ا

  إفريقيا ، إضافة إىل ذلك  فإن وخاصة النفط والغاز بكل ما لديها من موارد طبيعية غري حمدودة اإلفريقية

 املنخفضة القيمة يف الصني.ككل متثل سوقا واعدة للسلع  

 Forumاإلفريقي –درت إىل إنشاء  منتدى التعاون الصيين � 2000أكتوبر  12الصني يف  إن

on China –Africa Cooperation (FOCAC)  ية بني لتعزيز العالقات التجارية واالستثمار

دولة إفريقية، 45يف القطاعني العام واخلاص، إذ اصبح يضم يف عضويته أكثر من  والبلدان اإلفريقيةالصني 

اإلفريقية يف مسار  –وهو ما أسهم يف ترسيخ التغلغل الصيين يف إفريقيا، ووضع العالقات االقتصادية الصينية 

 يف بكني على خطة عمل للفرتة الصيين –صادق املنتدى اخلامس للتعاون اإلفريقي  2012ويف سنة  ،3سريع

ليار م 20 ـتقضي حبصول الدول اإلفريقية على قروض مالية ميسرة من الصني ب 2015- 2013ما بني 

ية على حتقيق ، الزراعية والصناعية كما تقرر كذلك أن تساعد الصني الدول اإلفريقدوالر لتطوير البىن التحتية

 التنمية املستدامة.

  2006جانفي  12سياسيات الصني جتاه إفريقيا وثيقة  �نيا:

وزارة اخلارجية  أصدرتنظرا الهتمام الصني املتزايد �لقارة اإلفريقية  ومواردها والتعاون املشرتك معها، 

الصني الرمسية  إسرتاتيجيةميثل  القارة، كتيبابلدان  إلقامة العالقات الدبلوماسية مع الصينية يف الذكرى اخلمسني

 "سياسية الصني اإلفريقيةعنوان  16/01/2006 الذي نشر يف مل مع إفريقيا، ومحل الكتيبالتعايف 

                                                           
، ة لدراساتسلسلة تقارير مركز  اجلزير ، " كسب القارة اإلفريقيةاالستثمارات الصينية �فريقيا، كيف جنحت الصني يف  "،  احلبيب الشيخ �ي - 1 

   3ص  ) 2014أفريل (

، 172، مصر: مكتبة االهرام ، العدد  جملة كراسات اسرتاتيجية، "العالقات الصينية ـ اإلفريقية: شراكة ام هيمنة "عبد الرمحان محدي،   - 2

  /htm75.BOK/51http://www.Acpss.Ahram.org.eg/ahram/2001/1الرابط اإللكرتوين:      نقال عن ـ  4.ص2007

يف إطار مبادرة احلزام والطريق، اجلامعة  العريب اإلفريقي الصيينالتعاون ، مؤمتر أفاق  "االسرتاتيجية الصينية اجلديدةالبعد الطاقوي يف  "شريفة كالع، - 3

نقال عن الرابط:  ، 222- 216، ص  )21/11/2017 (،   اإلفريقية العاملية

http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3163  
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مبادئ الصني اليت حتكم عالقتها �فريقيا  ، كما حدد1وآفاقهاجماالت التعاون املستقبلية حدد ، "اجلديدة

  .وأهدافها هناك

للدول  أمهيةملا ميثل من  االقتصاديان الرتكيز على اجلانب جماالت الشراكة بني الطرفني ك ففيما خيص

، ى والظروف  واالستثمارات الدوليةمبا يتماش ااقتصاد��اإلفريقية اليت تسعى إىل تطوير بنيتها التحتية وتنمية 

  فطفقت إفريقيا حتسن مناخ االستثمار �ستصدار القوانني اليت جتذب االستثمارات.

التجارة مدخال مناسبا للقارة اإلفريقية حثها على عالقات أكثر عمقا  اختذت الصني :التجارة -

وألجل ذلك قدمت الصني تسهيالت مجركية للسلع اإلفريقية واستحدثت غرفة صينية إفريقية 

ة مع الدول واملنظمات مشرتكة للصناعة والتجارة أمال يف الوصول مستقبال إىل توقيع جتارة حر 

  اإلفريقية.

جيعها على االستثمار دت الصني ضما�ت مغرية لدفع الشركات الصينية وتشأوج االستثمار: -

و�ملقابل السماح للشركات اليت تريد االستثمار يف الصني على قلتها مع االتفاق مع يف إفريقيا 

  الدول اإلفريقية على �يئة الظروف للشركات من اجلانبني خاصة فيما يتعلق �جلانب املايل.

ومن �حيتها اعتمدت الصني على تقدمي القروض املسرية طويلة األمد وقليلة  التعاون املايل: -

  الفائدة.

ائي ة لتأمني األمن الغذ: ركزت االتفاقات على الوعود �نشاء استثمارات زراعيالتعاون الزراعي -

 للدول اإلفريقية .

 �لطريق والطاقة الكهر�ئية ومد خطوط البرتول... االبتداء: �سيس البىن التحتية -

 واستخراجلكشف  �لتقا�ت الصينية �الستعانة: املوارد الطبيعية استخراجالتعاون يف جمال  -

 ثروات �طن األرض.

ة السياحية يف إفريقيا وتنظيم األفواج السياحي املنشآتمن خالل تطوير  التعاون السياحي: -

 .�ا االستقرارف عليها ورمبا والتعر  للصينني لز�دة إفريقيا

 إعفاء وختفيض الديون. -

صيانة الدور  دق وإعانةالصحي وبناء و�سيس الفنا : خاصة يف ا�الاالقتصاديةواملساعدات  -

  1. احلكومية

                                                           

لبنان: دار (، التنافس اجليوــ اسرتاتيجي، للقوى الكربى على موارد الطاقة، دبلوماسية الصني النفطية، األبعاد واالنعكاساتعلي حسني �كري ،  - 1

  .  116، ص)2010املنهل اللبناين،
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  تتمثل يف العناصر التالية:فاليت حتكم سياسة الصني يف إفريقيا املبادئ  أما

والصداقة واملساواة والتمسك �ملبادئ اخلمسة للتعايش السلمي واحرتام خيارات الدول  اإلخالص . 1

 اإلفريقية يف انتهاج طريق التنمية املالئم به.

املنفعة املتبادلة واالزدهار املشرتك و�ييد الدول اإلفريقية يف التنمية االقتصادية والبناء السياسي،  . 2

  قتصادية والتجارية واالجتماعية.جماالت التنمية االوتنفيد التعاون مبختلف األشكال يف 

التأييد املتبادل والتنسيق الوثيق وتعزيز التعاون مع إفريقيا يف املنظمات املتعددة األطراف مبا فيها  . 3

 األمم املتحدة، ومواصلة مناشدة ا�تمع الدويل إليالء املزيد من االهتمام �لسالم والتنمية يف إفريقيا.

، وتعزيز التبادل والتعاون بني الصني نائية يف خربات اإلدارة والتنميةمن التجارب الث االستفادة . 4

 . استكشاف طرق التنمية املستدامةوإفريقيا يف جماالت العلوم والتعليم والثقافة والصحة، واملشاركة معا يف

فريقية اإل هو األساس السياسي للصني يف إقامة وتطوير عالقا�ا مع الدول صني واحدةمبدأ   . 5

  .2.اإلقليميةواملنظمات 

وإىل الوقت الراهن،  1990منذ سنة �ألهداف اليت تسعى الصني لتحقيقها يف إفريقيا  وفيما يتعلق

  :يف ما يلي استخالصهافيمكن 

 ليةاألو إىل املوارد  األهداف اجلديدة للصني �فريقيا أصبحت أهدافا اقتصادية خالصة، غايتها الوصول - 1

واملنتجات الفالحية اليت تشكو الصني من نقص كبري فيها، ولذلك فهي تعمد إىل اقتناء املقاوالت  ""الطاقة

األراضي والغا�ت مع العمل على ضمان تغطية   الرخص الستغاللاملستخرجة هلذه املوارد، واستخالص 

 3السلع االستهالكية �مثان رخيصة . أوتكاليف هذه املواد، ببيع دول إفريقيا كميات كبرية من السلع املصنعة 

مليون  800إفريقيا حنو البحث عن أسواق جديدة للتجارة واالستثمار، خاصة وان إمجايل سكان  -2

وذلك بسبب  األسواقمن السهل اخرتاق تغلة بشكل جيد، و إفريقيا يف نظر الصني غري مس نسمة، كما

     .)4(ضعف بنيتها اهليكلية، وفقدان الرقابة عليها 

                                                                                                                                                         
اجلامعة اإلفريقية  "العالقات الصينية اإلفريقية رؤية مستقبلية، مؤمتر التعاون العريب اإلفريقي يف إطار مبادرة احلزام والطريق" ان،عبد الرمحان أمحد عثم - 1

  http://dspaceiua.edu.sd/handle/123456789/3163نقال عن الرابط: 223-222، ص ص  )2017 /21/11  (العاملية،

2 - forum  on china . Africa cooperation. China's African Policy, 
(2006/01/12.)http://www.focac.org/eng/zt/zgdfzzcwj/t230479.htm 
 

 ،)2015جوان   9( ،تقارير مركز اجلزيرة للدراساتسلسلة ، "الصني يف  إفريقيا :   بني متطلبات االستثمار ودوافع االستغالل، "حيي اليحياوي  - 3

   .3ص 

  . 116،  ص)األردن: دار زهران للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر( ،التنافس األمريكي الصيين يف القارة اإلفريقية،بعد اجلرب الباردةهلادي برهم،  - 4
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لتحقيق   الثانية يف العامل، بل تطمح أيضاالقوة االقتصادية   إ�ان الصني تتطلع ليس فقط إلثبات  إ-3

تكون البديل القادم لشركاء إفريقيا التقليدين، أوروبيني  أنتتطلع إىل جيوسياسية  إذ   - اسرتاتيجية   أهداف

  . .1مريكيا الالتينيةيف أ أو أسيايف  اآلخرينوأمريكيني، ال بل و حىت شركائها 

إن الصني �دف من التقارب االقتصادي مع البلدان اإلفريقية إىل تقارب سياسي، فالصني تريد ان تتقوى -4

النخب  ، يف مواجهة اهليمنة الغربية، ومن املؤكد أن هذا املوقف قد وجد صداه  بني صفوف2بورقة إفريقيا

احملض للشروط السياسية من قبل اجلهات الغربية املاحنة على انه اإلفريقية ، اليت بدأت تنظر إىل االستخدام 

 �3ديد ملواقعها.

لتمثليها الدبلوماسي والقنصلي مع معظم  دول القارة اإلفريقية، فقد عمدت  �لتزامن مع توسيع الصني - 5

إلعالمي إما عرب إيفاد ا، وإىل تقوية حضورها د الثقافية لتعليم اللغة الصينيةالصني إىل فتح العديد من املعاه

  غطي نشاطها يف القارة اإلفريقية.و فتح حمطات إذاعية وتلفزيونية تصحفييها أ
 

  ية للصني جتاه القارة اإلفريقيةاالقتصاد احلزام والطريق  يف سياق  تطور السياسة  إسرتاتيجية :�لثا

اإلفريقية خالل السنوات العشرين املاضية، تطورات منقطعة النظري يف  - عرفت العالقات الصينية

الوجود الصيين �فريقيا ليس جديدا وال وليد العقدين األخريين، أن �رخيها احلديث واملعاصر، وعلى الرغم من 

الشاهد  وإىل حد بعيد منذ بداية تسعينات القرن املاضي، ولعل -  فإن حجم وطبيعة هذه العالقات قد تغريا

سياسة إفريقية جديدة"، مل يكن الغرض السلطات الصينية من �رخيه لــ:"األساس على ذلك إمنا يتمثل يف سن 

، بل أيضا ملواكبة الصعود الصيين املتسارع على قتصادية املباشرة واملتزايدةمنها االستجابة فقط حلاجيا�ا اال

  يا.الساحة الدولية، وز�  اقتصاد� ونفوذا جيوسرتاجت

 وإذا كان  للحضور الصيين �فريقيا أهداف متعددة وأوجه خمتلفة ،فإن  التوجه الطاغي هلذا احلضور 

حيث  4هو الوجه االقتصادي و�لتحديد  التجاري  فقد عرفت التبادالت التجارية  بني الطرفني منوا كبريا،

يف الوقت اليت تشهد فيه العالقات و  2016مليار دوالر يف عام  149.1توسع حجم التجارة الثنائية ليبلغ  

ضا حيث استثمرت الشركات الصينية ستثمارية أياال ازدهرت العالقات منوا سريعا،التجارية بني الصني وإفريقيا 

 ومن املتوقع5يف جماالت التصنيع واخلدمات والتعدين والزراعة والبنية األساسية  2016مليار دوالر عام  3.2

                                                           
  4، ص مرجع سابق يحياوي،الحيي  - 1

   105، صمرجع سابق اهلادي برهم،  - 2

  .  29ص،)2009لبنان: الدار العربية للعلوم �شرون، (، ترمجة: عثمان جبايل املتلوثي، الصني يف إفريقيا، شريك أم منافس ، ألدنكريس   - 3

  4- 3حيي اليحياوي، مرجع سابق، ص ص  - 4

على الرابط:   )04/2017/ 19  ("، 2016مليار يف149التجارة بني الصني وإفريقيا تتسع.... أمساء عبد الفتاح، " - 5

https://elbadil.com/2017/04/  
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مليار دوالر، وان يتجاوز حجم االستثمار الصيين  400بني الصني وإفريقيا التجاري حجم التبادل  أن يناهز

  2020.1مليار  حبلول عام  100يف القارة اإلفريقية 

اإلفريقية من خالل  –ونتيجة هلذه املؤشرات يسعى صانع القرار الصيين إىل دفع العالقات الصينية 

األقل منوا ذات  30ن  أمهها ميكن جلميع الدول اإلفريقية ال و م 2012مجلة من اإلجراءات اليت تبناها عام 

من واردا�ا   %60ن تعفى الصني �لسياسة التفضيلية املتمثلة يف أالعالقات الدبلوماسية مع الصني التمتع 

حيث ، فضال عن ز�دة االستثمارات الصينية يف القارة اإلفريقية دول من الرسوم اجلمركية وتوسيعهامن تلك ال

، يف جماالت التصنيع واخلدمات والتعدين والزراعة 2016مليار دوالر عام  3.2استثمرت الشركات الصينية 

  2.والبنية األساسية

جبنوب إفريقيا،  2015اإلفريقي يف ديسمرب  –و�نعقاد القمة السادسة ملنتدى التعاون الصيين 

 ، �م التصنيعإفريقيا خالل السنوات املقبلةيف أ�ا ستعمل على تنفيذ جمموعة من املبادرات  أكدت الصني

، والبنية األساسية، واخلدمات املالية، والتنمية اخلضراء والتسهيالت يف جمال التجارة  والتحديث الزراعي

  من.تماعية والصحة العامة والسلم والـواالستثمار وختفيف حدة الفقر والرعاية االج

مليار دوالر للقارة  60سوف تقدم دعما ماليا تبلغ قيمته  هذه املبادرات أعلنت الصني أ�ا ولتنفيذ

مليار دوالر كمساعدة  60اإلفريقية، يف شكل استثمارات وقروض ومساعدات، كما تعهدت  الصني بتقدمي 

  3جمانية لالحتاد اإلفريقي لدعم بناء وتشغيل قوة االستعداد اإلفريقية السريعة لألزمات.

اون الصيين �لتعتدفع إىل حتقيق االرتقاء الشامل اءات اجلديدة سوف إن هذه السلسلة من اإلجر      

  مبادرات اجلانب الصيين مخسة أعمدة كربى لتمتني العالقات مشلت:اإلفريقي، كما محلت  

 .التمسك مببدأ املساواة والثقة املتبادلة يف جمال  السياسة 

 .التعاون والفوز املشرتك يف جمال االقتصاد 

 بادل يف ا�ال احلضاري والثقايفالتعليم املت. 

 من.املساعدة املتبادلة يف جمال األ 

 . 4الوحدة والتناسق يف الشؤون الدولية 

  

                                                           

  ، متوفر على الرابط: )12/2015 /24(، جملة الصني اليوم، "اإلفريقية : منوذج للعالقات الدولية اجلديدة –العالقات الصينية " – 1

2015/12/24/content710373/ www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/:// http 

   �202هر مردان مضخور، مرجع سابق، ص  - 2

، مركز دراسات الوحدة جملة املستقبل العريبيف إفريقيا، الديناميات.. واالنعكاسات"، حلسن احلسناوي،" إسرتاجتية الوجود الصيين  - 3

  .120ص.، )2017 ديسمرب (،466ع  ،ةالعربي

  .مرجع سابقاإلفريقية: منوذج للعالقات الدولية اجلديدة،  –العالقات الصينية   - 4
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   :البنية التحتية ا�ال الرئيسي للمشاركة الصينية يف إفريقياأ.

ضمن حمطات حلزام والطريق" الصينية والسيما "ا إسرتاتيجيةإن القارة اإلفريقية حتتل موقعا مهم يف 

وهلذا فإن الصني تستثمر  1نريويب، شرق إفريقيا إىل العاصمة الكينيةطريق احلرير البحري حيث يصل إىل حمطة 

الكينية، حيث تبين املنشآت اليت تستخدم أسواق منطقة شرق إفريقيا ككل، ويتوقع  املوانئمبالغ طائلة يف 

 هذه االستثمارات ، من أهمفذ سهل إىل األسواق اإلقليميةمن واهلدف �منياستثمار املزيد يف البنية األساسية 

وهو مشروع يشمل سكك حديد، ونظم طرق وخطوط أ�بيب تصل املنشآت الساحلية : "البسيت" جند

اجلديدة يف المو بشمال كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان، مكملة خطوط االتصال اليت تبدأ مبومباسا ومتر 

 1,4: بقرض جتاري بسعر فائدة يبلغ من إمجايل التكاليف % 80تتحمل الصني 2بنريويب وتنتهي يف أوغندا.

تنازال يبلغ مقداره  امتيازالصيين  EXEM على مدار مخسة عشر سنة كذلك  سيقدم بنك أكسيم %

  يار دوالر.لم 1.63
  

  2063 جندة اإلحتاد اإلفريقي� ةطريق الصينياحلزام وال إسرتاجتية ربط.ب

وقعت الصني واالحتاد اإلفريقي مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال شبكات البنية   2015جانفي  27يف 

سوف تقوم الصني بز�دة  2063ألجندة االحتاد التحتية الرئيسية وعمليات التصنيع ويف اإلطار االسرتاتيجي  

عة والطريان اإلقليمي والتصنيع ودعم تعاو�ا مع الدول اإلفريقية يف جماالت السكك احلديدية والطرق السري

  3واليت ستساعد يف تطوير ودفع التكامل االقتصادي اإلفريقي.

  احلزام والطريق الصينية  إسرتاتيجية: التحد�ت اليت تواجه احملور الثالث

  ، اإلقليمية والدوليةالداخلية البيئة: حتد�ت أوال

، فإن "شي جني بينغ":  نظرا الرتبط  املشروع بصاحبه الرئيس الصيين استمرار ودميومة املشروع -

استمرارها ودميومتها �ذا الزخم  وبتسخري كل إمكا�ت احلزب والدولة إلجناحها، سيبقى مرهو� 

متكن إال إذا  2022واليته عام  انتهاء، وسينتهي مبجرد ود الرئيس على رأس اهلرم السياسيبوج

يريات دستورية تسمح له �لبقاء لفرتة ر�سية �لثة، أو أنه يضمن �ن الرئيس من إحداث تغ

                                                           
  �202هر مردخان مضخور، مرجع سابق، ص  - 1

مركز  ،جملة املستقبل العريبالصني كأكرب شريك جتاري لدول اخلليج : فرص مستجدة  ومعوقات حمتملة �لس التعاون اخلليجي" ، تيم نيبوك، "بروز  - 2

  80، ص )2017 جوان (، 460، ع دراسات الوحدة العربية
 عن الرابط: نقال ،املستقبلية"الصينية اإلفريقية يف التنمية هي وين بينج، "حزام واحد طريق واحد تواصل جديد للعالقات  - 3

http://www.sis.gov.eg  
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اليد الصينية خليفته سيواصل على ذات النهج وهذا مستبعد وفق الثقافة والتقاليد الصينية والتق

 1، ليبين أجماده على إجنازات غريه.�ن �يت رئيس جديد

ذين يعتربان يمي التيبت وشينجيانغ التسعى الصني إىل تنمية بعض أقاليمها الفقرية مثل إقل -

حمطتني هامتني على طريق املبادرة، وذلك  من خالل بناء وتشييد مشاريع تنموية كربى، وهناك 

خشية دولية من أن تكون هلذه  املشاريع أ�ر كارثية على التوزان الدميغرايف وعلى طمس اهلويتني 

 .الثقافيتني والدينيتني لسكان اإلقليمني املضطربني

ال  إسرتاتيجيتهافإن اهلجوم االقتصادي الناعم الذي شنته عرب  ،مع بزوغ جنم الصني كقوة دولية -

لقوى إقليمية ودولية كثرية، وخاصة لدول  وأمنيةبد أن حيمل يف طياته أيضا خماوف سياسية 

بقدرة  مرتبطا اإلسرتاتيجية، لذلك  يبقى جناح هد عالقا�ا معها توترات ونزاعاتاجلوار اليت تش

  الصني على طمأنة جريا�ا وحل خالفتها معهم.

ن �حثني إىل تصدير منوذجها التنموي، غري أن الصني تسعى من خالل طرح وتسويق مبادر�ا إ -

هذا النموذج  ال يزال يف إطاره التجرييب ويقول هؤالء إن من املبكر احلكم إن كان  أنيرون 

، يف ظل ما يشهده من مشاكل وأزمات سواء على الصيين �جحا وميكن االحتذاء به النموذج

ياب العدالة االقتصادي أو على صعيد استشراء الفساد فضال عن غ األداءصعيد تراجع 

الذي يعاين أيضا بسبب واألغنياء داخل ا�تمع الصيين  الفجوة بني الفقراء االجتماعية، وتنامي

 .2هذا النموذج من �ثريات بيئية مدمرة 

رة  اإلرهاب الدويل والقرصنة واجلرمية املنظمة وكذلك  النزاعات وبؤر التوتر وانعدام مع تفشي ظاه -

االستقرار يف العديد من الدول واملناطق اليت تشكل مفاصل هامة �لنسبة إىل املبادرة فإن مثل 

ستبقى تشكل حتد�ت كبريا وخطري أمام محاية أ�بيب النفط والغاز والسكك  األمنيةالتهديدات 

 حلديدية واخلطوط البحرية، وستحتاج إىل الكثري من االستثمارات للحد منها.ا

  �نيا: حتد�ت مرتبطة �لبيئة  اإلفريقية 

الصينية، فالصني تعترب أكرب شريك جتاري  اإلسرتاتيجيةحتتل القارة اإلفريقية أمهية خاصة يف الرؤية  

إال أ�ا تواجه العديد من التحد�ت والعراقيل جند  إلفريقيا، و�ين أكرب مقصد لالستثمارات الصينية اخلارجية، 

                                                           
        6عزت شحرور، مرجع سابق، ص  - 1

  نقال عن الرابط: ،"مشروع طريق احلرير اجلديد موقع العرب يف ماهو"علي أبو مرحييل،  - 2 

/(2017/5/18)http://www.aljazeera.net/news/ebusiness  
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حجم التنافس الدويل على القارة السمراء البد أن يشكل أحد العقبات والتحد�ت أمام طموحات منها: 

 1املبادرة الصينية .

 شغيل وتوظيف العمالة احمللية وسبل االتصال مع بعضهم البعض.ت -

 استمرار وحفظ واستدامة التنمية  يف مشروعات البنية التحتية . -

حتد�ت مرتبطة �لتفاعل اإلفريقي مع  املبادرة الصينية الرتباط بني عملية إنشاء البنية التحتية وبني   -

 احلماية البيئية

 .ختطافاملخاطر األمنية القتل واال -

االقتصادية ألعمال البنية التحتية �لنسبة لألهداف االجتماعية  اآل�ركيفية ز�دة كم االستفادة من  -

�ته وكذلك حتسني احلالة التعليم ومستو  أوضاعاألوسع نطاقا مثل توليد  وإجياد وظائف، وحتسني 

 .)امج البنية التحتيةرب استكشاف فرص العمل اليت توجدها لالصحية (

 فعالية الربامج واملشاريع..مدى   طة �لقدرات احمللية على البناء،استدامة برامج البنية التحتية " املرتب -

 .2ومدى القدرة على صيانة وبقاء الطرق اجلديدة 

�ا اإلفريقية يف إنتاج فسة بعض الشركات الصينية  لنظريا، �هيك عن مناختلف االقتصاد الصيين -

 ختتص �ا إفريقيا.بعض املنتجات التيكانت 

 الشك والتوجس حول طبيعة التواجد الصيين يف إفريقيا هل هي شريك أم مستعمر جديد. -

  : امتةاخل

ديدة للقرن احلادي والعشرين هي الصينية اجل "احلزام والطريق" إسرتاتيجية أنأظهرت املعطيات السابقة 

العديد من  فهي تستند إىل نطاق جغرايف يضم ،واإلسرتاتيجيةالناحية اجلغرافية واسع من  اسرتاجتيمفهوم 

الدول املتباينة اقتصاد� وثقافيا وأكرب عدد من األقاليم اجلغرافية شرق أسيا، جنوب شرق أسيا، جنويب أسيا 

ارية واالقتصادية فضال عن حجم التبادالت التجوسط أسيا، الشرق األوسط وإفريقيا، ووسط أورو�، 

ويليب حاجيات  للصنيق العديد من املكاسب االقتصادية أن حيق من شأنهواالستثمارية، األمر الذي 

يعزز نفوذها   تصاد العاملي  والتجارة العاملية، كماويدعم مكانتها و�ثريها على االق اقتصادها املتنامي،

قوى  إفريقيا  وخيفف من حدة الضغط اجليوسياسي الذي تفرضه عيها ،عرب ثالثة قارات أسيا، أورو� السياسي

  سيا.ة  واليا�ن واهلند يف شرق وجنوب آمنافسة كالوال�ت املتحدة األمريكي

                                                           
  .6، ص مرجع سابقعزت شحرور،  - 1

  .5، ص مرجع سابقهي. وين بينج،  - 2
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الصينية والسيما   احلزام والطريق"" إسرتاتيجيةأما فيما خيص القارة اإلفريقية  فإ�ا  حتتل موقعا مهم يف 

ية األساسية وغريها ضمن حمطات طريق احلرير البحري، كما أن فكرة دفع بناء مشروعات مرتبطة �لبنية التحت

 ا أمهية قصوى لالقتصاد اإلفريقي وخاصة أن إفريقياهلالصني اجلديدة  إسرتاتيجيةمن املشاريع التنموية يف إطار 

والتجارية واملالية واإلنسانية، حباجة إىل تطوير وتعزيز االستثمار يف خمتلف ا�االت والقطاعات االقتصادية 

  وذلك للحد من الفقر ورفع املستوى املعيشي يف البلدان اإلفريقية ودعم وتعزيز التكامل االقتصادي اإلفريقي. 

  قائمة املراجع: 

 أوال ـ الكتب: 

  �للغة العربية :
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،    دراسات شرق أوسطيةجملة محيشي حممد ، "العامل العريب ومشروع احلزام والطريق الصيين "،  .5
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 ، سلسلة تقارير مركز اجلزيرة للدراساتشحرور عزت ، "مبادرة احلزام والطريق رؤية نقدية" ، .6
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